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Svensk Ventilations svar på remiss avseende Miljöbyggnad 4.0 

 

Inledning 

Miljöbyggnad ska ta hänsyn till inomhusmiljön, vilket även tydliggörs i inledningen 

till Miljöbyggnad 4.0.  

I och med borttagandet av indikatorerna för ventilation, radon, dagsljus och att inte ha 

med fuktkrav ur ett människoperspektiv, så anser vi att SGBC och Miljöbyggnad ej 

längre tar hänsyn till inomhusmiljön. 

Det nya förslaget gör att Miljöbyggnad enbart tar hänsyn till byggnadens påverkan och 

inte tar hänsyn till människan som ska vistas i byggnaden.  Byggnader byggs trots allt 

för att människor ska vistas i dessa och vi spenderar 90% av vår tid inomhus.  Om 

Miljöbyggnad helt vill ändra profil och enbart ta hänsyn till byggnaden så bör detta 

tydligt framgå och rekommendera fastighetsägare att även certifiera sin byggnad 

för människors välmående via annat certifieringsorgan tex. Svanen.   

Motiveringen till varför dessa indikatorer har försvunnit är att det var för lätt att uppnå 

önskad betygsnivå, varför ingen kunskapsutveckling och innovation har skett. Detta är 

feltänkt, för vill ni få till kunskapsutveckling och innovation ska ni skärpa kraven mer 

än vad som görs idag. Dessutom anser vi att vissa av kraven tex. kravet osuppfånging* 

på ventilationen för silver redan är svåra att uppnå och bör leda till kunskapsutveckling 

och innovation. En annan motivering nämns för borttagande av indikatorer är att 

myndighetsregler tillser att byggnader uppnår god standard. Vi vet att så inte alltid är 

fallet. Dagens lagkrav räcker tex. inte till i främst mindre bostäder för att säkerställa en 

bra inomhusmiljö. (Vi har idag 50% av flerbostadshusen som inte uppfyller myndigheternas 

minimikrav på uteluftsflöde. OVK:n i dagens tappning fungerar inte tillfredställande och den behöver 

utvecklas, Tex. är det enbart 3 av 10 kommuner som har genomfört OVK:n i samtliga skolor). 

 

Sweden Green Building Council och Miljöbyggnad går mot strömmen i dessa tider 

med pandemi och väljer att ta bort indikatorn för ventilation., Övriga världen ser över 

och skärper sina krav, för att de prioritera god inomhusluft och energieffektiva 

ventilationslösningar. Vi anser att energieffektiva ventilationslösningar är hållbart.  

 

 

 

 

* Gällande osuppfångning: För SGBC:s kunskapsutveckling hänvisar vi till Osuppfångning i spiskåpor 

och köksfläktar för bostäder – vägledning, och webbinariet Osuppfångning i bostadskök 

https://www.youtube.com/watch?v=cR9uBkGRy68    
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Radon 

Ta inte bort indikatorn för radon. 

Radonkravet i förra versionen innehåller en stegring av kraven vilket borgar för 

kunskapsutveckling och innovation.  Vi kan konstatera att det idag finns ett antal 

nybyggda fastigheter som inte uppfyller myndigheternas krav. Läs artikeln Höga halter i 

nybyggda bostäder https://www.vvsforum.se/2017/12/hoga-halter-radon-i-nybyggda-

bostader/ .  

 

Ventilation 

Utveckla indikatorn för ventilation och ta inte bort den om Miljöbyggnad 4.0 

fortsättningsvis även ska ta hänsyn till inomhusmiljön. 

För att skapa en god inomhusmiljö bör det finnas en bättre stegring mellan brons, silver 

och guld jämfört mot Miljöbyggnad 3.2. Exempelvis via krav på behovsstyrd 

ventilation. För lokaler som tex. kontor, utbildning, äldreboende och hem för 

funktionshindrade bör man införa en maximal inomhuskoncentration på 1000 ppm CO2 

i luften för alla gemensamma utrymmen. 

Det är mycket olyckligt att ta bort kraven med tanke på nuvarande och eventuella 

framtida pandemier.  Miljöbyggnad 4.0 bör utforma ventilationskraven så att 

kunskapsutveckling leder till säkrare och energieffektivare ventilationslösningar som 

minimerar smittrisk i byggnader. 

 

Fukt 

Utveckla och komplettera fuktkrav ur ett människoperspektiv. Exempelvis använda sig 

av inomhusmiljöstandarden EN-16798 Annex B categori 2 (RH 25%-60%).             
(SS-EN 16798-1 Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader- Del 1: Indataparametrar för 

inomhusmiljö för konstruktion och bestämning av byggnaders energiprestanda gällande luftkvalitet, 

termiskt klimat, belysning och akustik - Modul M1-6) 

 

Termiskt klimat vinter och sommar 

Generellt har man börjat prata om att varken värme eller köldstress får uppstå vid 

avsedd användning.  Gäller i bostäder samt i lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, 

fritidshem och undervisningsrum i skolor. 

 

Övriga indikatorer 

Vi hänvisar till Byggmaterialindustriernas remissvar gällande övriga indikatorer.  

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 

 

Britta Permats  

VD 
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